
 آقای دکتر مرتضی محیط                                                       

 
 

 

یسم مکتب مارکسصر در قای دکتر مرتضی محیط یکی از مهمترین عننامه به آ  

عدالت  –استقالل –چند سالی است هر هفته سعی می  کنم که به برنامه تلویزیونی " آزادی 

نگاه یا گوش کنم باری اول از همه ، تشکر ازشما بعنوان فرد چپ گرا یا اجتماعی 

ا بایرانی هموطنم روی شعار مبارزه  یکمونیست و البته یکی از انگشت شماران چپ گرا

! چسپت اما این یکی آخری به دلم نمیاستعمار ، امپریالیست و همچنین بر علیه صهیونیست 

ر دو هنی که را دارم ، بهرحال  البته شما بعنوان یک ماتریالیست و کمونیست همچنین ، م

  ر مورد عمل کرداری ازشما و امثال شما در قضاوت عادالنه درا می شناسم هیچ انتظ

رد هر کمن فرزند کردستان هستم و شاهد عمل افراد ، احزاب و جریانات مذهبی را ندارم ! 

ول تا حال آنها را می شناسم ! ا 50دو گروه چپ گرا و چپ نما بوده و هستم واز سال 

می است ! شما در برسی شخصیتهای موضوع برخورد شما با انقالب البته نوعش اسال

همه نوع  شان تا آیت هللا خمینییهبی از پایین ترننات مذادر جری ، بته سیاسی ال هبی ومذ

شاه  مانده اید مثال در مورد سرکار آمدن رهبر انقالب می فرمایید "آمریکا نمی درچسپ زب

ان ت طلبها ؛ فرصت طلبگذاشت ! این حرف ها را من از سلطن را برد و خمینی را بجایش

که  الحضرتی زیاد شنیده و می شنوم !آ –فق سرخی و شساواکی  –چپ نمای پیکاری 

 50ولی من شخصا از  47د از سال نگروه )کومله ( می گوینمونه بارز آن گروهکی که 

تا  54 تقریبا هیچ اطالعیه ای رسما بیرون داده نشده است در سال 54تا  50می شناسم از 

 گروهگهای" بیرون می داد اطال عیه ها را با به اصطالح نام "مبارزین  57بهمن  22

اوکیها که در سر زحمات شبانه روزی آنان س -پیکارالحضرتی  –فرصت طلب شفق سرخی 

دیه به اصطالح  جمعیت دفاع از آزادی و انقالب ، به اصطالح اتحااز حاصل پنج گروهک 

که  !دهقانی ،به اصطالح وحدت انقالبی ،جمعیت دمکراتیک و دیگری را به خاطر نمی آرم 

پیکار به  یشفق سرخ آالحضرتی  و  ساواکیهارسما گروهگ دست پخت  58بهمن  26در 

که  )کومله ( شکل گرفت پس این فرد  ایران اصطالح" سازمان انقالبی زحمکشان کردستان

ه مالک  زاد فئودال، بگ، خان،که از   نامه را می نویسد از دست فرصت طلبان چپ نما

 گان کرد فرصت طلب چب نمای خایین وطن فروش
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مل هم خوشبین و هم از ع او همچنین از انقالبیون چپ گرآگاه است  خوب ، شکل گرفته 

ر دبرایتان عرض کنم مصاحبه بی بی سی  یمثال، ی کنم کرد آنان در کل وطنمان تشکر م

دن خودش همسر کیا نوری چقدر زیبا و دلپسند از انقالبی بوزمان خاتمی در تهران با خانم 

ست دتا همه انقالبیون چپ گرا نه چپ نما گفت و واقعیتهای اینکه یک فرد کمونیست از 

می ایران  آورد های  انقالب حتی اگر انقالب غیر کمونیستی هم باشد البته نوع انقالب اسال

ز سرکار لبته اینجا است ، حقیر انقالبی تر احمایت و حداقل  آب به آسیاب دشمن نریزد  ا

صهیونیستی را دشمن شماره یک ، البته انقالب ایران می  –می گویم  خلق خونریز یهود 

،بحثمان  دانم و مسلما همین خلق خون ریز را حاکم بر امپریالیست و استعمار گران می دانم

م ! ه های بعد ی می پردازیحداقل در حال ، بعد به مرحل ، است 57بهمن  22تا پیروزی   

 

صابات آمریکا شاه را برد و یکی دیگر را بجایش گذاشت ؟ اول خلقمان با اعت ، حال برسی

ه صفر بدرآمد رژیم شاه را منبع تنها  که  خاصه کارکنان و کارگران نفت، واقعا شکننده 

یر غحتی که  در اویل انقالب  ساله 25معمولی فرد یک ند آیا شرم نیست برای حتی درسان

یلیارد م 1مگر رژیم آمریکا می توانست روزی ، بگوید آمریکا شاه را برد  باشد ،ن سیاسی

اضح و او که درآمدش تنها نفت بود و بس ! این یک دلیل و ، ددالر برای محمد رضا بفرست

 روشن برای آدمی که منطق سرش می رود ،

 زندگیمان و روزه مره از آن ما ایراینان دو محصول خلیی مهم برای 57بهمن  22تا 

ریکا " استفاده می کنیم "پودر رخت شویی که نامش "تاید" و دومیش محصول مایعی با نام "

ب این یل انقالاکه از آمریکا بصورت فله ای می آمد و در ایران بسته بندی می شد و از او

ها  ه کارخانهالت تعطیلی و غیرکدو محصول به دالیل مختلف و تحریمات اولیه و دیگر مش

 که  در کشور نایاب شد بزار اینجا خاطره ای از این موضوع که در دیار ما کردستان

کا " فرصت طلبان چپ نما در مقابل شعار انقالبیون این شعار "مرگ بر امپریالیست آمری

 ی گوید : }نچه که خودت دایم مبله آ بر آمریکا { نه تاید داریم نه ریکا مرگ می گفتند:  }

ک نمک یا خانقالب به چشمم یل اااو م ،به چشممان می پاشند { بله من فرزند کرد نمک

گم ین شاید بنمایی که متاسفانه جناب عالی از بعضی از این خایکثیف فرصت طلبان چپ ن

ه خیلی یین این نامه آدرس افشا گران را می نویسم اگر چدر پا حمایت کردید ! 58در سال 

 شما را در جریان افشاه گروهک های، ا گران در فیس بوک پیش دوستان گروه افش توق

جاده ساف کنان سپاه پاسدارن در کردستان و جاده ساف کنان امپریالیست  – انطلب تفرص

.اند گذاشته در منطقه را   

الر به شاه می فرستاد ! رژیم که تنها مشکل اقتصادی و فرض آمریکا روزی یک ملیارد د

لیون ینمی دانم میلیون م، مالی نداشت بلکه برای مثال معلم ، استاد هم از آمریکا در خواست 



ید و پس اگر این نامه را خوب بخوان هم می بایستی در خواست می کرد ؟ معلم و استاد 

 انباهی کردم همسو و همصد ا با فرصت طلبمنطق را به پذیرید یک سوال می مانند چه اشت

 چپ نما شده بودم ! 

را  مردم آمریکا ما ر سفارت امپریالیست آمریکا چه فرمودید ؟ هی و واییدر مورد تسخ

کی  ؟بودید حمایت نکردید  سرکار در تسخیر سفارت که در ایرانتند! آیا وحشی می پنداش

خمینی  ارت که تنها دست یک گروه موافق بامدارک داخل سف راه انداخت ؟، کوتاده نوژه را

ت آن رژیم آیا سفار انقالبیون دیگر هم در آنجا بودند و مدارک را بیرون آورند ،بلکه  نبود

ا رات طقه طرح نمی ریخت ؟ شما که ارتباطمحل توطئه بر علیه خلقمان وهمه خلق های من

جاسوسی در یک سفارت معنی  –ید آن همه دستگاهای الکترونیکی ه امثل من تحصیل نکرد

 چه بود ؟ 

سیاسی ، تا حال ده ها بار مثال "اخوان المسمین "  –در مورد احزاب و تشکیالتهای مذهبی 

 وچیزی شبیه به داعش معرفی کرده اید ، این جریان مصری یکی از مدرن ترین مصر را 

جدید و دنیای اسالم است اولین چیزی که شما باید  رسایسی عص -مترقی ترین جریان مذهبی

ه و این واقعیت مترقی بودن این جماعت اسالمی را به پذیرید که اکثر آنان تحصیل کرد

خلیشان در غرب و طرز لباس پوشیدن این جریان و اگر چه من کروات داشتن را دلیل 

  مترقی بودن فرد مذهبی نمی دانم اما اکثر آنان کراوتی اند !

 

ی منن استعمار و امپریالیست به این جریان می فرماید : چودرست کردن  تهمت ومدرک زا

خته جریان اخوان را سا یاید پس این به قول شمااهد کمونیست در مثال مصر سر کار بخو

کن است که ر استعمار و امپریالیست ممبصهیونیستی حاکم  –است ! البته قوم خونریز یهود 

ین قوم ونیست را در هر جایی که شما فکر می کنید سر کار بیاید آیا همدلش نخواهد که کم

داشت که نظام این چنینی در ایران سرکار بیاید . خلق  وصهیونیستی آرز –خونریز یهود 

سراییلی کند ؟ ا –فلسطین را مسلح بر علیه ویروس یهود   

س  ا میلیارد دالر صرف دولت سوریه در حفظ منطقه خاور میانه از گسترش ویروه یا ده

با کند هیونیستی اسراییلی و داعشی در سوریه و همسایه های سوریه جلوگیری ص –یهود 

این روشن گری چطوری ؟ یک سوال می مانند چه اشتباهی کردم همسو و همصد ا با 

چپ نما شده بودم ! نافرصت طلب  

ماس می فرمایید :که اسراییل حماس را در مقابل دولت خود گردان فلسطینی در مورد ح

حمایت می کند یا شاید گفیتد کرد !  خوب اوال  در انتخابات مردمی که در نوار غزوه بعد 

انتخابات آزاد و مردمی ، اسراییلی در اثر خیزش مردمی البته حماس  –از اخراج یهودیان 



وان نمایند شاید سازمان ملل در آنجا نبع رلی که جیمی کارتارت سازمانهای بین المظبا ن

لی خلق فلسطین برای اولین بار سازمان لمبعد از تایید همه ناظران بین ال حضور داشت و

ر کتاب " دیوار آپارتاید " کارت یار جیمدمردمی خود را انتخاب کردند ضمنا بعد از پایان دی

ه فجایعی که خلق ملتهای دنیا خاصه آمریکا شاهد چ رابه چاپ رسید و برای اولین ب ایشان

د .شدنن آورده در کتاب ایشان بر سر ملت مظلوم فلسطیاسراییلی  –خون ریز یهود   

دم !چپ نما شده بو نیک سوال می مانند چه اشتباهی کردم همسو و همصد ا با فرصت طلبا  

ام می گاهی شما اورشلیم نهر چند  اما در خصوص بیان نام بیت المقدس به اورشلیم شما !

 برید !

ن نام و نام شهر بیت المقدس نه تنها در میان مسلمانان بلکه در میان مسیحیان هم با همی

ام محترم شمرده می شود و اگر به تاریخ قوم یهود نگاهی کنیم در می یابیم که حتی ن

یم را یهودیان نام اورشلاسراییل با نام کشور نبوده بلکه با نام قوم بنی اسراییل رقم خورده و 

م یهود ، بعد از اشغال فلسطین بجای بیت المقدس جایگذین کردند ! شما که مثل من تاریخ قو

ندو و هاسراییل ، صهیونیسم و یهودیان مخفی در نه تنها مسیحیت حتی در اسالم ، بودا ، 

ید منهم م می باشسمطالعه نکرده اید و همچنان شما کارشناس در مسایل مارکسیرا غیره .....

مطالب باال که ذکر شد، هستم .در   

هبی می ن اسالمی یا مذای نه تنها شما بلکه حتی بعضی از سیاستمداریاد آور شوم گاه گاه

 فرمایند : 

ه ما مسیحیان صهیونیست یا شما اسم یا فقط یکی از گروه های یا فرقه های از مسیحیت ک

ام فرقه نالبته  می نامید  یا بشارتی  "اونجلک " ودیان مخفی و شما ها آنها راهیرا آنها 

ارد  { که یاد آور شوم قوم یهود }این زمانی است که صهیونیسم وجود ند اونجلک می باشد 

عدا مسیحیت را در قرن هشتم یک شاخه می زند" مسیحیان اورتداکس")اورتداکسیسم (  و ب

رمایند فگاه مسیحیان می  ،ین لوترمیالدی پروتستانیسم بعد از یک قرن بر سر مارت 15قرن 

اله  و! که گذشت اونجلکها جدا شدند از پروتستان )مارتین لوتر( یهودی مخفی در مسیحیت

ند که هیچ غیر یهودی نمی توابگویم شما و همه خلق های جهان  این را به اخر ......

 صهیونیست باشد یا بشود !

رموده اید؟ه فمان چدر وطنسیاسی  –هبی در مورد احزاب و تشکالت مذ  

ما موافقم اما بعد از آن جزه به با ش ، در مورد مجاهدین خلق قبل از سرباز شدن صدام

تا  اندر خدمت صدام بودنشیا مثل یک فرد انقالبی چپ گرا از "آره مجاهدین " آ اصطالح

 نقالبی رکیگ از دهانلفاظ امپریالیست و ارتجاع منقطه کدام اپذیرش پول از استعمار، ا



ها  ممتهم به فالن البته می دانیم کاتون آمده است ؟ اما بیچاره ابراهیم یزدی را مبارکتان بیر

سیا و سفید فراون مثل الشخورانی دور الشه بیجان انقالب جمع شده بودند ولی مگر تنها 

پس آنانیکه  یزدی که مریض شد و احتیاج به ویزا داشت آیا امریکا بهش داد؟  یزدی بود؟

مثل برادر احمد حاج سید جوادی ، بازرگان ، وده ها تن  دفعال تشریف دارن در غرب

رهبر نامی از آنان نمی برید اما مگر جناب عالی اگر شان جزه بیچاره یزدی تقریبا ندیگرا

اگر شما  ؟نزد یاران شما نمی فرستادند  هامریکایی را ب ممی بودید کات 57انقالب سال 

کمونیست نمی بودید و فردی مثل بازرگان می بودید و فرضا رهبر انقالب هم می بودید بعد 

ها را می فرستادند نه بخاطر اینکه شما با امریکاها وابسطه و زبانم الل  مکات؟ شد  یم هچ

مام داری  ه زسال 50میلیارد دالر سرمایه گذاری  100 ه آمریکایهابلک ؟  مذدور بشوید

ل خمینی چرا با سرمایه داری به شم یک رهبر غیر کمونیستی مثبودند بعد لی ها کردهپهو

در اسالم سرمایه داری مشروع محترم }  الح شما "امپریالیست آمریکای " مخالفت کند طصا

 ، بس و از دید اسالم یا کمونیسم بشوم داری  وبس نمی خواهم وارد جزه یات سرمایه { است

خود شما هم که اگر رهبر می بودید جواب ؟  ه های امریکاها را ندهدخمینی چرا جواب نام

و بس ! تمی دادید اما چه جوابی حال بحثمان روی نوع جواب اس  

ما احترام  دولت آیندهه ت ملت ایران و البتیها به حاکم ایشان گفته تا زمانیکه شما امریکای

سناد خوشحالی می فرمایید که  در ابا چه اینکه می فرمایید و ، و بسارید فه بحال ذبگ

ی ها چه زد و سیاه یا رژیم بریتانیا که نمی دانم خمینی با آمریکاداده شده نمی دانم  رانتشا

؟بندی داشته   

 

ینکه ملتت آیا فکر ا}بری گم شی ای  یانگی ها {!  بودید می گفتیدمی شان ییا اگر شما جای ا

ودر طنمان کاری ها و یک ویرانه از وی،بود ها بکمنهمه آمنتظر این است که  از ایران داره 

مان از به جریان بیفتد تا خلق ی عادی مردمبات بوجود آمده بود بر طرف و زندگاثر اعتصا

!یا یک دنده می گفتید،  نه به یانگی ها ب و رهبران انقالب بیزار نشوند ! انقال  

دم !چپ نما شده بو نفرصت طلبایک سوال می مانند چه اشتباهی کردم همسو و همصد ا با   

 در مورد اینکه شما می فرمایید که خمینی صدام را تحریک کرد ؟

باید کمی به قبل از انقالب برگردیم و تاریخ روابط این دو کشور ایران و عراق را برسی 

تا  49یا  48سال از  5کنیم تا مردم متوجه سوابق قبلی این حکومت شوند ، شاه به مدت 

د و ده ها میلیارد دالر یرهبری بارزانی را بر علیه عراق شوران ،ردهای عراقک54یا  53

انی پول و به گروهای مختلف ایرهم کرد و عراقیها پول مملکت را صرف این شورش 

در سنندج و دستگیری چند از آنها و  50های در حدود لبمب گذاری های سا داسلحه دادن



 54ی و مجاهد و آیت هللا خمینی بجای خود در ی! دیگر بحث کمکها به چریکها فدا اعدام

انقالب مدارک از خود اعضای برجسته حزب  ره و اله اخر .... در اوایل یزد الجاقرارد

یم عراق از رژدمکرات کردستان غنی بلوریان و ما کردها شاهد جنگ وخونریزی که 

نمونه ها جنگ ، یم دور بعث بوده شاهدمذ 1366طریق افرادش خاصه جالل طالبانی که تا 

و دها جنگ شهر ها پاوه ...  58مرداد 28و جنگ  58تیر  23،مریوان  57سنندج اسفند 

موجود می  در سایت افشاه گران به نقل قول از خود احزب کرد ن ..مدارک و دالیلبعد از آ

آیا جمهوری اسالمی هم تحریک می کرد ممکن است ولی نه بصورت مسلح کردن  باشد ،

نمی توانستند به رژیم شاه حمله کنند و یک  50سوال آیا بعثی در سال  اقی !گروه های عر

اول حمله به  ی ایران پمب بریزند که در روزهاهواپیما را بر سر همه شهر 330باره 

کردند !  59کشورمان در   

دم !چپ نما شده بو نیک سوال می مانند چه اشتباهی کردم همسو و همصد ا با فرصت طلبا  

 بدست آورده بود و فرصت 57موضوع آزادی و دمکراسی که خلقمان در بهار آزادی حال 

بیون رنگا ورنگ نگذاشتند ملت از آن سیر شود !الطلبان چپ نما و بقیه ضد انق  

هبی و ملی در میز گردهای ربی رهبران کمونیستی با رهبران مذدر کدام کشور غ

و بدون  کشورشان )بخش دولتی ( بطور آزاد تلویزیونی که مستقیم از رادیو و تلویزیون ملی

 آمریکا ویا اروپا ؟ در وطنت در زمان خاصه بنی صدرسانسور بخش می شود ؟ کانادا 

 گروه های رنگا و رنگ حتی فرصت طلب چپ نما مسلحانه ؟انجام شد ، در کدامین کشور

ویل تا ا 57بهمن  22در شهر ها رفت و آمد می کنند؟ در کشور ما خاصه در کردستان از 

 مهر که هر دو گروه مذهبی و کمونیستی حضور داشتند ؟ 

 

 سیاسی نه صرفا مذهبی الح مهد دمکراسی گروه و احزابدر کدامین کشور غربی به اصط

با فکر و ایدولوژی های و  دارند در غرب فرسننده رادیویی و یا تلویزیونی که   

خش یا فروش آنها در دیویی خصوصی و چاپ نشریات خود و پمتضاد دارای فرسننده را

در هر کجای این مملکت ؟ اما در کشور ما خاصه دوران آزادی احزاب بخصوص 

!  تا اویل مهر 57بهمن  22از  کردستان  

حمایت اشخاصی مثل شما از جنگ و خونریزهای فرصت طلبان ؟ ها کجا رفتند آن آزادی 

می خواستند  فقط با گفتن اینکه } در کردستان نبد و غیره ...گ چپ نما در کردستان ،

افشا گران کن و متوجه  اهی به سایت{ کافی نیست نگ !ه کنند ادسوشیالیسم را برایمان پی



یک محفل دوستانه بوده چطور پیکارهای  57بهمن  22نفری که تا  15شود که یک گروه 

به انارشیسم چپ گرا مبدل می کنند .آالحضرتی آنان را  –ساواکی و شفق سرخی ها  –  

سیاست های جمهوری اسالمی ،  یاما در خصوص سیاست داخلی و خارجی جمهور

 صهیونیستی بوده است و ضد الب ضد استعماری ، امپریالیستی و ناشی از انق یاسالم

یاست حفظ کرده اند اما س این سیاست را  رهبران در طول چهل سال با تفاوت های مختلفی

ولت انهای مختلف و بسته به دفکر و اندیشه مذهبی البته در دور داخلی حکومت بر اساس

ه ملی و هو بعد جب )دولت موقت (به ملی ج –های مختلفی که که مثال نضت آزادی 

اب میانه روی در مقابل حرکت و فعالیت احزسیاست مجاهدین آن زمان )دولت بنی صدر ( 

ی و سازمانهای مختلف مذهبی و کمونیستی بوده است اما بعد از این اینکه حزب جمهور

شیه رانده حاسرکار می آید فقط و فقط  مذهبیون سنتی آزاد هستند بقیه به  60اسالمی بعد از 

چپ نما و سازش  فرصت طلبان، بخشی از این عواملکنم که و باید اعتراف می شوند 

ی و تف کنان برای مذهبیون سنعنی جاده سایر آن نقش داشته اند دمذهبی  –کاران ملی 

بودند!همین دو گروه باال ،را  ان محافظه کار  

مه در قبال آزادی که برای هآیا خود شما چی ؟ از دو دولت اعتدال گرا و میانه روی 

فراهم کرده بودند حمایت کردید ؟ یا آب به آسیاب دشمن ریختید ؟ احزاب سیاسی  

  

موضوع دیگر می بخشید رک و بی تعارف با جناب عالی که یکی از شخصیتها سیاسی چپ 

ش مگرا کشورمان هستید برای من جای سوال است چرا در قبل از انقالب در جریانات با 

اسم شما به و تا جایکه من شما را می شننه فعالین نکرده اید ؟ شاه مستحق آن نبود ؟  مسلحا

ش غیر ظورم چپ گرا نه چپ نما و با منحزب توده هم قانع نشدید ؟ چه حزبی دیگر البته م

  مسلحانه وجود داشت و من بی اطالعم ؟ 

ما مورد بیوگرافی شاما شما تا حال موضع ایدلولوژی خود را و همچنین هیچ مدرکی در 

 موجود نمی باشد 

ن بی اطالع اول از ماتریالیست بودن شما ، این را باز می کنم تا جوانان و کسانی از معنی آ

اد به خدا شما را بعنوان فردی که نفی االهیات می کنید معنی ساده و روان کلمه اعتقهستند 

ه شما را ن می کنم که کسی اشتبآندارید این را فقط جهت عمق تضاد فکرتان  با مذهبیون بیا

 به جهت مخالفت با حاکمیت دینی ضد انقالب خطابت نکند 

 

 



طالع دوم کمونیست بودن شما ، این را باز می کنم تا جوانان و کسانی از معنی آن بی ا

شما بعنوان فردی که مذهب و دین را عامل عقب ماندگی جامعه و خرافات و  هستند

را  موهومات ، می پندارید چون به آن معتقدید ! و مثل همه معتقدین به کمونیسم مذهب

ا مذهب عفیون و سم می پندارید ودر اینجا باز مثل مطلب باال تضاد غیر سازش نا پذیری ب

ضد  اشتباه شما را به جهت مخالفت با حاکمیت دینی بیان می کنم که کسیدارید این را 

 انقالب خطابت نکند!

 

ین خلق پس جمع بندی کنیم نتیجه چه خواهد بود که اینکه شما حتی طالقانی با وجود مجاهد

نه  یا در سر کار می بودند شما یکی مخالفت می کردید 57بهمن  22آنزمان نه حال یعنی 

  ؟

قانی به که کردستان به آشوب کشیده شد آیت هللا طال 57ریور اینجا مثالی بزنم قبل از شه

لبان و گفت : من پیر مرد سوار تانگ به کردستان برای شما البته فرصت طتلویزیون آمد 

 چپ نما می آیم ، سول یک

 

"افشاه  آیا شما از حرف ایشان حمایت کردید؟ اگر آره آیا خونریزهای کردستان که در سایت

چه می گوید ؟ گران " در پایین صفحه است مشاهد و مطالعه فرمایید بعد از آن   

دم !چپ نما شده بو نیک سوال می مانند چه اشتباهی کردم همسو و همصد ا با فرصت طلبا  

نرا آ برنامه ات مرا از تلویزیونت بخوانید لطفا یک با در یک اگر می خواهید این نامه 

 ر جلسه بانمی دانم کم و زیاد کردنش را متوقف کند و دو بخوان ولی تفصیر و ترجه 

ید در آنرا بیان کنید و فراموش نکنچه که دوست دارید ،  د هربرنامه دیگرت آزاد هستتی

امه را عین ن تا شنونده در روی سایت  را بگذارید هر دو نامه من و جواب شما سایت کپیه 

و در غیر اینصورت لطفا فراموش کن که من نامه فرستاده ام !بخواند   

نت با کمال معذرت بعد از آن به روی اینتربرای جواب نامه ، سه هفته وقت برای شما 

.اگر نامه را دریافت کردید نه پیش از سه روز مرا مطلع سازید ، خواهد رفت   

را با نام  و شهرتم مستعار است شما آزاد هستید که نامه در پایان نامه یاد آور شوم که نام  

ط امالیی  خوانید و از کردستان ایران با شما تماس گرفته ام ودر مورد غلب  "هژیر تیشک  "

 گرامری مرا عفو کنید 



ق خود عقیده چطور از حگوی آزادی بیان و  غومبارزین و مجاهدین می دانید که مدعیان در

قط ی از صدها مورد در طول ففت آن منع می شوند این نمونه کوچکدر ارسال و دریا

.ی و ایمیل با آن مواجه بوده ایم دوسال استفاده از کانالهای اجتماع  

هیچ جوابی حتی در رابطه با دریافت کسب نشد 16در تاریخ  نامه در هفته اول   

from: az 
zi <afsha99000@gmail.com> 

to: mmoheett@gmail.com 
 

date: Feb 16, 2019, 9:42 PM 

subject: نامه به آقای دکتر مرتضی محیط 

mailed-
by: 

gmail.com 

 

 

 

قای مرتضی محیط ، آیا این آفرستاده شد ، در تاریخ  و در هفته دوم این نامه 
  نامه را دریافت کرده اید ؟

Inbox x 

 
a

z 

z
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 Sat, Feb 23, 
6:48 PM 

from:az zi  < afsha99000@gmail.com>to:mmoheett@gmail.com date:Feb 16, 2019, 9:42 PMsubject:نامه به آقای دکتر مرتضی محیطmailed-
by:gmail.com 
 

 
morteza mohit 
 

Fri, Feb 22, 
6:59 PM 

  
 

to me 

 
 

Kheir dar yaaft nakardeam.Mitavanid dobare beferestid. 

ین می همچنانچه مشاهده می کنید ایشان در هفته دوم به من جواب می دهد و به فارسی الت

 گوید : خیر دریافت نکرم ،می توانید دوباره بفرستید .

 من هم اینبار با "پی دی اف " فرستام اما جوابی از ایشان نگرفتم 



فرستاده شد اما جوابی دریافت نشد  23نامه سوم در تاریخ   

from: az zi <afsha99000@gmail.com> 

to: morteza mohit <mmoheett@gmail.com> 
 

date: Feb 23, 2019, 7:22 PM 

subje
ct: 

 آقای دکتر مرتضی محیط

maile
d- 

by: 

gmail.com 
 
 

gmail.com 
اگر نامه را دریافت   فرستادم  لطفا نامه یا ایمیلیتان را در "اسپم " چک کنید ، این بار نامه را بصورت پی دی اف

 . کردید لطفا اطالع بدهید
==============================================================

=============== 
 

 ودر هفته سوم نامه را  به صورت پیام در فیس بوک ایشان پست شد باز جوابی نشد
کرد ودر آخر با گذاشتن پیام در کامنت فیس بوک ایشان و اینبار صد در صد مطمئن شدم که ایشان پیام مرا دریافت 

ولی هیچ جوابی از ایشان تا این تاریخ  بعد از یک یا دو دقیقه پیام در کامنت فیس بوک را پاک یا حذف کرد !ون چ
مارس  دریافت نشده است  18  

  میالدی نامه به روی اینترنت رفت . 2019مارس 18امروز 

 
 نامه هایشان پیامها و از خواننده گان می خواهیم با تماس با همه مخاطبین سایت افشا گران آنها را در جریان

بگذارید  ،آنها ارسالی به  
 

https://www.facebook.com/morteza.mohit.1/ 
 
 

 

 

 

http://gmail.com/
https://www.facebook.com/morteza.mohit.1/

